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Forårsopvisning d. 27. marts med 25 børn, 6 voksne og ca. 80 tilskuere. Der var et 

overdådigt kagebord til kaffe. Vi fik kagerester fra afslutningen flere gange i løbet af 

sommeren. 

11. juni var der veganer grillaften til ære for Peder. Det foregik i haven og gildesalen 

hos Trine og Ole. 

Den 3. september lavede vi opvisning i Sdr. Felding og Borris ved Brugsen, og i 

Skarrild ved Min Købmand. Vi var en blanding af 20 voksne og børn. 

Imens havde Jens Hallundbæk fået ild i grillen ved shelterpladsen i Skarrild og 

grillede pølser til hele danseholdet. 

Herefter sejlede 11 af os i kano til Sdr. Felding. Det gik godt for 75 % af os. En enkelt 

kano fik vendt bunden i vejret, men bortset fra det havde vi en dejlig tur. Efter 

strabadserne på vandet fik vi pizzaer som vi indtog hos Bodil og Niels Jørgen. 

1. september startede den nye sæson med 3,5 kvadrille mens vi 3. danseaften var 4 

kvadriller. Det må efter min mening have noget med formanden at gøre, selv om 

onde tunger mener det har mere at gøre med ophævelsen af Coronarestriktioner. 

2. oktober holdt vi familiedag med ca. 20 fremmødte. 

6. oktober havde vi Dorthe Skouborg som gæsteleder. 

1. november var vi 2,5 kvadrille i Herning for at give en opvisning i Teaterkælderen i 

Kongrescentret. Der var ikke meget plads at boltre sig på men vi har fået stor ros for 

vores opvisning, så bliv ved med at smile og have det sjovt når vi danser, også selv 

om der går lidt kage i det en gang i mellem. 

Den 3. december var vi en god flok til julefrokost på Sdr. Omme kro. 

15. december juleafslutning i Spejlsalen hvor vi var omkring 40 i alt. Der var 

amerikansk lotteri om pakkerne vi alle var kommet med. En enkelt kritisk røst om at 

det var for dårligt der ikke var kage/konfekt konkurrence som tidligere år. Det tager 

vi op til næste juleafslutning. 

5. januar var første danseaften i 2023 og 26. januar satte vi Else på en hård opgave 

med ønskedanse. Det var også en udfordring for danserne. 

4. og 5. februar lykkedes det efter 3 års pause at afvikle B og U kursus med knap 40 

glade børn og unge. Desværre blev spillemandskurset ikke til noget da der var for få 

tilmeldinger. 
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Vi holder afslutning søndag d. 2. april i Dagli’stuen, så må vi se om der bliver lige så 

meget kage som sidste år. 

Sluttelig vil jeg sige tak for jeres måde at være på. Det har været noget af en 

udfordring at overtage formandsposten efter Jens Hallundbæk som har styr på 

mange ting som jeg har måttet lære. 

Det er også altid en fornøjelse at komme til dans om torsdagen. Det giver vitaminer 

til humøret, for I er altid glade og snakkende, og griner af egne og andres fejl. 

Drillerier og sjov og spas er der heldigvis også plads til her i Sdr. Felding. 

Jeg håber vi alle ses til næste sæson og tag gerne naboen eller hvem I ellers kan få 

slæbt med til dans om torsdagen. Det værste der kan ske er at de får ondt i maven 

af at grine. 

Formand Jens Christian Lægsgaard. 

 


